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BAB III 

METODE PENELITIAN 

3.1 Populasi dan Sampel 

1. Populasi 

Populasi adalah keseluruhan jumlah yang terdiri atas objek atau 

subjek yang mempunyai karakteristik dan kualitas yang ditetapkan oleh 

peneliti untuk diteliti dan kemudian ditarik kesimpulannya (Sujarweni, 

2015:80). Populasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah 63 orang 

konsumen Pao Pao. 

2.  Sampel 

Sampel adalah bagian dari sejumlah karakteristik yang dimiliki oleh 

populasi yang digunakan untuk penelitian (Sujarweni, 2015:81). Teknik 

sampling yang digunakan dalam penelitian ini adalah non-probability 

sampling dengan menggunakan teknik sampling jenuh. Teknik penentuan 

sampel ini digunakan bila semua anggota populasi digunakan sebagai 

sampel (Sujarweni, 2015:88). Oleh karena itu peneliti mengambil sampel 

sebanyak 63 orang.  

3.2 Metode Pengumpulan Data 

 Metode Pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini 

menggunakan data primer dan data sekunder. Data primer yang digunakan adalah 

kuesioner. Kuesioner penelitian diberikan kepada 63 orang konsumen Pao Pao. 

Kuesioner merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara 

memberi seperangkat pertanyaan atau pernyataan tertulis kepada para responden 
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untuk dijawab (Sujarweni, 2015:94). Penggunakan kuesioner menggunakan skala 

likert dengan ketentuan sebagai berikut : 

1. STS : Sangat Tidak Setuju 

2. TS  : Tidak Setuju 

3. N  : Netral 

4. S  : Setuju 

5. SS  : Sangat Setuju 

Data sekunder yang digunakan adalah jurnal, buku, dan internet. 

3.3 Definisi Operasional Variabel 

Tabel 3.1 Tabel Operasional Variabel  
No Variabel Penelitian Definisi Operasional Indikator Variabel 

1 Bukti fisik 

(Tangible) 

 

Bukti fisik (tangibles)  

adalah kemampuan suatu 

perusahaan dalam 

menunjukkan 

eksistensinya kepada 

pihak eksternal. 

(Parasuraman et al., 

1998; dalam Rizqy et al., 

2016) 

1. Fasilitas fisik,   

2. Perlengkapan,   

3. Pegawai  

4. Sarana komunikasi. 

(Parasuraman et al., 1998; dalam Rizqy 

et al., 2016) 

2 Keandalan 

(Reliability) 

 

Keandalan (Reliability) 

adalah kemampuan 

dalam memberikan 

pelayanan kepada 

pelanggan dengan tepat 

waktu dan akurat.  

(Parasuraman et al., 

1993; dalam Faradisa et 

al., 2016) 

1) Memberikan pelayanan sesuai janji  

2) Pertanggungjawaban tentang 

penanganan konsumen akan masalah 

pelayanan  

3) Memberikan pelayanan yang baik 

saat kesan pertama kepada konsumen  

dan tidak membedakannnya satu 

dengan yang lainnya   

4) Memberikan pelayanan tepat waktu  

5) Memberikan informasi kepada 

konsumen mengenai kapan pelayanan 

yang  telah dijanjikan itu akan 

direalisasikan 

(Ramdan, 2008; dalam Rizqy et al., 

2016):   

3 Jaminan (Assurance) 

 

Jaminan (Assurance) 

adalah perilaku para 

karyawan yang mampu 

menumbuhkan 

kepercayaan pelanggan 

terhadap perusahaan dan 

bisa menciptakan rasa 

1. Komunikasi (communication)  

2. Kredibilitas (credibility)  

3. Keamanan (security) 

4. Kompetensi (competence)  

5. Sopan santun (courtesy) (Lupiyoadi 

dan Hamdani, 2006; dalam Rizqy et 

al., 2016) 
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aman bagi para 

pelanggannya (Tjiptono, 

2011:198; dalam 

Wirawan, 2017). 

4 Ketanggapan 

(Responsiveness) 

 

Daya tanggap 

(Responsiveness) adalah 

kesediaan dan 

kemampuan para 

karyawan untuk 

membantu para 

pelanggan dan merespon 

permintaan mereka, serta 

menginformasikan kapan 

jasa akan di berikan dan 

kemudian memberikan 

jasa secara cepat. 

(Tjiptono, 2011:198; 

dalam Maukar et al., 

2015) 

- Memberikan pelayanan dengan cepat   

 

- Ketanggapan karyawan dalam 

menghadapi keluhan  

 

- Tanggap membantu pelanggan  

 

- Tanggap dalam menangani kebutuhan 

pelanggan 

 

(Maddox, 1998; dalam Sugandhy et al., 

2016) 

5 Empati (Emphaty) 

 

Empati (Empathy), 

adalah kemampuan 

perusahaan memahami 

masalah para 

pelanggannya dan 

bertindak demi 

kepentingan pelanggan, 

serta memberikan 

perhatian personal 

kepada pelanggan dan 

memiliki jam operasi 

yang nyaman.  

(Tjiptono, 2011:198; 

dalam Maukar et al., 

2015) 

- Memberikan perhatian individual dan 

perhatian personal  

 

- Kesungguhan karyawan dalam 

mengutamakan kepentingan pelanggan  

  

- Kemampuan karyawan 

memperlakukan pelanggan dengan 

penuh perhatian  

 

- Jam operasional sesuai  

 

- Karyawan mengetahui kepentingan 

pelanggannya 

(Maddox,1998; dalam Sugandhy et al.,. 

2016):  

6 Keputusan 

Pembelian (Y) 

Keputusan pembelian 

adalah suatu proses 

pengambilan keputusan 

akan pembelian yang 

mencakup penentuan apa 

yang akan dibeli atau 

tidak melakukan 

pembelian dan keputusan 

itu diperoleh dari 

kegiatan-kegiatan 

sebelumnya (Assauri, 

2004:79; dalam Hakim 

dan Yahya, 2016) 

 

a. Pengenalan kebutuhan (need 

recognition) 

b. Pencarian informasi (information 

search) 

c. Evaluasi alternatif (evaluation 

alternative),  

d. Keputusan pembelian (purchase 

decision)  

e. Perilaku pascapembelian 

(postpurchase behaviour), (Kotler dan 

Armstrong, 2008:179; dalam Fitria dan 

Hidayat, 2017)   

 

Sumber : Data diolah (2018) 
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3.4 Validitas dan Reliabilitas 

 Uji validitas yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan validitas 

eksternal dengan teknik kolerasi Pearson Product Moment. Dimana hasil r hitung 

kita bandingkan dengan r tabel dimana df=n-2 sig 5%. Jika sig < 0,05 maka 

pengujian dikatakan valid. Uji reliabilitas yang digunakan dalam penelitian ini 

menggunakan Internal Consistency. Penelitian ini akan dikatakan reliabel apabila 

Cronbach Alpha lebih besar dari 0,60 (Sujarweni, 2015:108-110). 

3.5 Metode Analisis Data 

a. Uji Asumsi Klasik 

1. Uji Normalitas 

Uji Normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam 

model regresi, varibel bebas dan terikat yang digunakan dalam 

penelitian ini terdistribusikan secara normal ataukah tidak. Jiga sig. 

≥ 0,05, maka varibel bebas dan terikat yang digunakan dalam 

penelitian ini terdistribusikan secara normal (Rachman et al., 2017).  

2. Uji Heteroskedastisitas 

Uji heteroskedastisitas bertujuan untuk menguji apakah 

dalam model regresi terjadi ketidaksamaan varian dari residual satu 

pengamatan ke pengamatan lain. Jika nilai sig > 0,05, maka dapat 

disimpulkan tidak terdapat adanya heterskedastisitas (Ghozali, 

2011:125; dalam Rachman et al., 2017). 

5. Uji Multikolinearitas 
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Uji multikolinearitas bertujuan untuk menguji apakah dalam 

model regresi ditemukan ada atau tidaknya korelasi antar variabel 

bebas jika ada variabel independen yang memiliki nilai tolerance > 

0,10 atau VIF < 10, dapat disimpulkan bahwa tidak ada 

multikolinearitas antar variabel independen dalam model regresi.  

(Ghozali, 2009; dalam Rizqy et al., 2016). 

4. Uji Autokorelasi 

Uji autokorelasi bertujuan untuk mengetahui ada tidaknya 

kolerasi antara variabel pengganggu pada periode tertentu dengan 

variabel sebelumnya. Ketentuan yang digunakan dalam uji 

autokolerasi adalah jika nilai Darbin Watson terletak antara nilai 

dU<d< 4dU maka tidak ada autokorelasi (Sujarweni, 2015:159). 

5. Uji Linieritas 

Uji linearitas bertujuan untuk melihat dimana variabel 

independen dan dependen bersifat linear. Jika nilai signifikan > 0,05 

maka hubungan antara dua variabel tidak linear, dan jika nilai 

signifikan < 0,05 maka hubungan antara dua variabel dinyatakan 

linear (Suryani et al., 2016). 

b. Analisis Regresi Berganda 

Analisis Regresi Berganda terdiri dari satu variabel dependen dan 

dua atau lebih variabel independen. Analisis ini digunakan untuk menguji 

kebenaran hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini, yang modelnya 

(Sujarweni, 2015:160) : 
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Y = a + b1X1 + b2X2 + b3X3 + b4X4 + b5X5 + e 

Y = keputusan pembelian b1 = koefisien Tangible 

X1 = Tangible   b2 = koefisien Reliability  

X2 = Reliability   b3 = koefisien Assurance 

X3 = Assurance   b4 = koefisien Responsiveness 

X4 = Responsiveness  b5 = koefisien Emphaty 

X5 = Emphaty   a = konstanta 

      e = error 

c. Uji t 

Uji t adalah pengujian koefisien regresi parsial individual yang 

digunakan untuk mengetahui apakah variabel independen (X) secara 

individual mempengaruhi variabel dependen (Y) (Sujarweni, 2015:161).  

Jika, sig <0,05 maka Ho diterima jika sig >0,05 maka Ho ditolak.  

d. Uji F atau Uji Signifikansi Persamaan 

Uji F adalah pengujian signifikansi persamaan yang digunakan untuk 

mengetahui seberapa besar pengaruh variabel bebas secara bersama-sama 

terhadap variabel tidak bebas. Jika, sig < 0,05 maka uji model layak untuk 

digunakan dalam penelitian. (Sujarweni, 2015:163-164) 

e. Koefisien Determinasi (R2)  

Koefisien determinasi (R2) digunakan untuk mengetahui presentase 

perubahan variabel tidak bebas yang disebabkan oleh variabel bebas. Jika 

R2 semakin besar maka, presentasi perubahan variabel dependen (Y) yang 

disebabkan oleh varibel independen (X) semakin tinggi. Jika R2 semakin 

kecil, maka presentasi perubahan variabel dependen (Y) yang disebabkan 

oleh varibel independen (X) semakin rendah (Sujarweni, 2015:164). 

 


